Przedmiotowy regulamin konkursu z języka polskiego
dla uczniów szkół podstawowych
województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843),
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97,
poz. 624.),
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. poz. 1113),
6) Zarządzenie Nr 37 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września
2015 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów województwa warmińsko – mazurskiego w roku szkolnym
2015/2016 oraz powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych do przeprowadzenia
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa
warmińsko- mazurskiego w roku szkolnym 2015/2016.
Założenia ogólne
§ 1. 1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do
uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów.
2. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
3. Zakres materiału konkursowego obejmuje podstawę programową kształcenia ogólnego
z języka polskiego.
4. Organizacja konkursu prowadzona jest z wykorzystaniem strony internetowej
wmii.uwm.edu.pl/KonkursKO – zwanej dalej Platformą.
5. Platforma jest narzędziem wspomagającym pracę komisji konkursowych.
6. Szkoły podstawowe zobowiązane są do zabezpieczenia haseł dostępowych do
Platformy otrzymanych drogą elektroniczną.
Etapy konkursu
§ 2. Ustala się dwa etapy konkursu:
1) szkolny - przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa z danego przedmiotu powołana
przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą przewodniczący oraz członkowie
szkolnego zespołu nadzorującego. Za organizację etapu szkolnego danego konkursu
odpowiada Dyrektor Szkoły,
2) wojewódzki – przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (realizator konkursu)
powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzi
przewodniczący oraz członkowie komisji konkursowej. Za organizację etapu
wojewódzkiego konkursu z języka polskiego odpowiada Przewodniczący Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
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§ 3. 1 Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole, która zgłosi (zarejestruje)
na Platformie w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2015 r. liczbę uczniów
biorących udział w konkursie
2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie, którzy
zadeklarują chęć udziału. Etap konkursu szkolnego szkoła ma prawo zorganizować
dwuetapowo. Do pierwszego etapu szkolnego arkusz konkursowy przygotowuje właściwa
szkolna komisja konkursowa. Drugi etap szkolny realizowany jest zgodnie z harmonogramem
i terminami określonymi w terminarzu wojewódzkich konkursów przedmiotowych
(załącznik nr 5). Do drugiego etapu szkolnego arkusz konkursowy przygotowuje
Wojewódzka Komisja Konkursowa.
3. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w określonym dniu konkursu
udostępnia na Platformie arkusze (materiały) konkursowe, które pobierają wyłącznie szkoły,
o których mowa w ust. 1.
4. Klucz odpowiedzi do zadań konkursowych realizator konkursu przedmiotowego
udostępnia na Platformie 60 minut po zakończeniu konkursu.
5. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiedzialny jest za powielenie
testu w liczbie egzemplarzy zgodnej z liczbą uczniów przystępujących do konkursu z języka
polskiego na etapie szkolnym.
6. Dyrektor szkoły lub Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przechowują
materiały konkursowe do chwili rozpoczęcia konkursu z zachowaniem tajemnicy służbowej.
7. Dyrektor szkoły przesyła Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
na adres podany w Zarządzeniu Nr 37 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia
22 września 2015 r., protokół z etapu szkolnego (załącznik nr 1) wraz pracami uczniów,
którzy uzyskali co najmniej 75% punktów, w terminie 7 dni od daty konkursu (decyduje data
stempla pocztowego). Załącznik należy wypełniać zgodnie z treścią rubryk, bez używania
skrótów w żadnym z wierszy. Szkoła wysyłająca prace uczniów, którzy uzyskali wymagany
próg punktów z etapu szkolnego, podaje na Platformie pełne dane uczniów. W załączniku
nr 1 szkoła wskazuje miasto (Olsztyn, Elbląg lub Ełk), w którym chce przystąpić do
wojewódzkiego etapu konkursu.
8. Szkoły, w których uczniowie uczestniczyli w etapie szkolnym konkursu
przedmiotowego, zamieszczają na Platformie informacje o liczbie uczniów, którzy przystąpili
do etapu szkolnego, w terminie 7 dni od daty konkursu.
9. W eliminacjach szkolnych, w charakterze obserwatora, może brać udział
przewodniczący lub członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej albo osoba wyznaczona
przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
10. W przypadku uczniów, którzy chcą wziąć udział w konkursie przedmiotowym
z języka obcego, który nie jest nauczany w danej szkole, miejsce etapu szkolnego wskazuje
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, którego odpowiednio wcześniej
dyrektor szkoły powinien poinformować.
11. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania
wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz udziału w konkursie
zgodnie z terminarzem (załącznik nr 5). Platforma umożliwia danej szkole wyłącznie dostęp
do danych osobowych uczestników Konkursu, o których mowa w ust. 7. Uczestnik ma prawo
wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich
danych, które jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
§ 4. 1. Do udziału w etapie wojewódzkim konkursu z języka polskiego może zostać
zakwalifikowany uczeń, który zdobył wymaganą liczbę punktów na etapie szkolnym i jego
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praca została pozytywnie zweryfikowana przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Listę
rankingową uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego ustala Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
2. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego oraz informacja o miejscu
i czasie przeprowadzania etapu wojewódzkiego konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej realizatora konkursu oraz na stronie www.ko.olsztyn.pl 17 grudnia 2015 r.
3. Etap wojewódzki konkursu przedmiotowego odbywa się w formie pisemnej
(dopuszcza się możliwość wprowadzenia części ustnej w przypadku języków obcych). Arkusz
konkursowy przygotowuje Wojewódzka Komisja Konkursowa.
4. Etap wojewódzki konkursu przedmiotowego przeprowadza zespół nadzorujący
składający się co najmniej z dwóch osób, powołany przez Przewodniczącego Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
5 Wojewódzka Komisja Konkursowa oraz Szkolna Komisja Konkursowa na każdym
etapie konkursu dostosowuje warunki przeprowadzenia konkursu do potrzeb uczniów
przewlekle chorych.
6. Prace uczniów na etapie wojewódzkim są kodowane. Za poprawność kodowania
odpowiada Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
7. Karta kodowa musi zawierać kod ucznia, imię (imiona) i nazwisko, klasę do której
uczęszcza uczeń, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego
ucznia, nazwę szkoły (imię, jeśli szkoła posiada), adres szkoły. Kartę kodową uczeń wypełnia
literami drukowanymi.
8. Przewodniczący zespołu nadzorującego przesyła zakodowane prace uczniów
umieszczone w bezpiecznych kopertach wraz z Zobowiązaniem służbowym (załącznik nr 2)
i Informacją z eliminacji wojewódzkich (załącznik nr 3) do Przewodniczącego Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
9. Prace z etapu wojewódzkiego sprawdzane są przez Wojewódzką Komisję Konkursową
pod kierunkiem jej Przewodniczącego, który w ciągu 21 dni przekazuje Warmińsko –
Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty protokół z przeprowadzonego konkursu przedmiotowego
wraz z listą laureatów i finalistów oraz Zobowiązaniem służbowym (załącznik nr 2),
Informacją z eliminacji wojewódzkich (załącznik nr 3) i Protokołem z wojewódzkiego etapu
konkursu (załącznik nr 4). Załączniki należy wypełniać zgodnie z treścią rubryk, bez
używania skrótów w żadnym z wierszy. Należy podać pełne dane uczniów oraz nazwę szkoły.
10. Model odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego udostępnia się
w terminie nie dłuższym niż 21 dni po konkursie na stronie internetowej realizatora,
a w terminie do 28 dni na stronie www.ko.olsztyn.pl.
Zadania przewodniczącego oraz członków komisji konkursowych
§ 5. 1. Do zadań Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy:
1) opracowanie regulaminu konkursu przedmiotowego zgodnie z zasadami przyjętymi
w ramowym regulaminie dla danego etapu edukacyjnego i przekazanie Warmińsko –
Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty do akceptacji,
2) dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb uczniów przewlekle
chorych,
3) ustalenie zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach
konkursu przedmiotowego,
4) przekazanie wykazu literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla
nauczyciela,
5) wykonywanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
przedmiotowego,
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6) przekazanie Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty protokołu z etapu
wojewódzkiego,
7) przygotowanie zaświadczeń dla laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego oraz
podziękowań dla nauczycieli tych uczniów w terminie do 23 dni od daty
przeprowadzonych eliminacji wojewódzkich w celu przekazania Warmińsko–
Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty,
8) terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonego zadania.
2. Przewodniczący i członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych oraz Wojewódzkich
Komisji Konkursowych zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej i regulaminów
konkursu oraz zachowania bezstronności.
3. Przewodniczący i członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych oraz Wojewódzkich
Komisji Konkursowych mają obowiązek terminowo i rzetelnie wykonywać powierzone
zadania.
4. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w porozumieniu z Warmińsko –
Mazurskim Kuratorem Oświaty rozstrzyga sporne kwestie wynikające z organizacji
i przebiegu konkursu.
5. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień podczas przeprowadzania etapu
szkolnego lub wojewódzkiego Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie
możliwość unieważnienia konkursu.
Uprawnienia uczestników
§ 6. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):
1) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną,
2) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych z zakresu
jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej części
sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata,
3) zwolnienie ucznia z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem
z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku,
4) laureaci konkursów przedmiotowych z historii i przyrody o zasięgu wojewódzkim
w szkole podstawowej, nieobjętego sprawdzianem, nie są uprawnieni do zwolnienia
ze sprawdzianu.
2. Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są do wybranego gimnazjum
w pierwszej kolejności, zgodnie z art. 20 d ustawy wymienionej w ust. 1.
3. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego otrzymują uczestnicy etapu wojewódzkiego
pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia.
4. Tytuł finalisty uzyskują ci uczestnicy konkursu, którzy nie zostali laureatami,
a uzyskali na etapie wojewódzkim konkursu przedmiotowego co najmniej 50 % punktów
możliwych zdobycia.
5. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, otrzymują zaświadczenia
podpisane przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, które przekazuje się do szkół.
6. Dyplom uznania Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymują uczniowie,
którzy na etapie wojewódzkim konkursu przedmiotowego osiągnęli najlepsze wyniki.
7. Kurator Oświaty prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata
oraz finalisty.
8. Uprawnienia określone w zaświadczeniach wydanych przez Warmińsko - Mazurskiego
Kuratora Oświaty zachowują ważność na terenie całego kraju, zgodnie z § 5 ust. 3
rozporządzenia MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 ze zm.).
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9. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich
danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
10. W szczególnych przypadkach rodzice/prawni opiekunowie uczniów mogą zapoznać
się z pracami swoich dzieci w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu
wyłącznie w obecności przewodniczącego komisji konkursowej po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania. Udostępnianie pracy trwa do 20 minut. Prac
konkursowych nie wolno: kopiować, przepisywać, fotografować i filmować.
Tryb odwoławczy
§ 7. 1. Odwołania na niezgodny z regulaminem przebieg etapu szkolnego konkursu
przedmiotowego rozpatruje dyrektor właściwej szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję
w sprawie rozstrzygnięcia odwołania po uzgodnieniu z Przewodniczącym Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
2. Odwołania na niezgodny z regulaminem przebieg etapu wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia
konkursu lub opublikowania listy laureatów i finalistów na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty. Odwołania wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
3. Odwołania, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatruje się w terminie 7 dni od daty ich
otrzymania.
4. Odwołania wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez
rozpatrzenia.
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Uczniowie przystępujący do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i muszą posiadać ważną legitymację
szkolną.
2. Opiekę nad uczestnikami etapu wojewódzkiego sprawują nauczyciele oddelegowani
przez macierzystą szkołę.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania
wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz udziału w konkursie
zgodnie z terminarzem (załącznik nr 5).
4. Zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tytułu laureata uprawniającego do zwolnienia
w klasie szóstej szkoły podstawowej z odpowiedniej części sprawdzianu, zostaną przesłane
do szkół najpóźniej na 2 dni przed terminem sprawdzianu. Powyższy termin nie dotyczy
zaświadczeń o uzyskaniu przez ucznia tytułu finalisty w etapie wojewódzkim konkursu
przedmiotowego.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty.
Data, godzina rozpoczęcia i czas trwania etapu szkolnego oraz etapu wojewódzkiego.
Miejsce przeprowadzenia etapu wojewódzkiego. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury
dla uczestników i nauczycieli
§ 9. 1. Etap szkolny konkursu z języka polskiego rozpoczyna się 10 listopada 2015 r.
o godzinie 10.00 i trwa 60 minut. Ma formę pisemną. Arkusze (materiały) konkursowe
zostaną udostępnione na Platformie o godzinie 8.00.
2. Etap wojewódzki konkursu z języka polskiego rozpoczyna się 13 lutego 2016 r.
o godzinie 12.00 i trwa 60 minut. Przeprowadzany będzie w Elblągu, Ełku i Olsztynie. Ma
formę pisemną.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

3. Wykaz literatury pomocniczej dla uczestników i nauczycieli
B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana. Warszawa 2001
B. Chrząstowska, Lektura i poetyka. Warszawa 1987
B. Drabek, A. Stachowicz, Zostań alfą i omegą z języka polskiego. Warszawa 2001
R. Handke, O czytaniu. Warszawa 1984
J. Kaniewski, Od czytania do pisania. Interpretacja tekstu literackiego w szkole średniej.
Warszawa 2002
Z. A. Kłakówna, K. Wiatr, Nowa Sztuka pisania. Klasy 4-6 szkoły podstawowej. Kraków
2006
M. Kuziak, Jak pisać? Bielsko-Biała 2001
P. de Rynck, Jak czytać malarstwo? Kraków 2005
Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 (część dotycząca języka
polskiego).
Znajomość powyższych tekstów nie będzie sprawdzana podczas postępowania
konkursowego. Mają one jedynie pomóc uczniowi lepiej przygotować się do
rozwiązywania zadań konkursowych.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
Wojciech Tański
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